PROPOSTA
Expedient: 000017/2019-SOCIAL
Procedència: Infància i Joventut

PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT. AJUNTAMENT DE MONTCADA I
REIXAC. 2019-2022
En la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament del dia 28 de febrer de 2019, es va
acordar l’aprovació del Pla Local de Joventut per al període 2019-2022, després
de les fases prèvies: fase preliminar (disseny del procés de diagnosi) que va començar
a finals del 2017, diagnosi (treball de camp), elaboració de l’informe de diagnosi i
l’elaboració del Pla Local de Joventut (treball de camp, programes, actuacions i
calendari) que va finalitzar a finals del 2018.
El Pla local de Joventut és un document que pauta, estructura i descriu les polítiques
de joventut a executar a Montcada i Reixac durant el període 2019-2022 i és en ell
mateix, l’eina que ha de permetre afrontar amb rigor, organització i legitimitat el repte
d’atendre les demandes juvenils i els seus escenaris de vida. Entès així, el PLJ no
només constitueix un estudi de la realitat juvenil i un compendi d’actuacions de cara al
futur, sinó també un compromís sincer amb el benestar i la qualitat de vida del
col·lectiu juvenil de Montcada i Reixac.
És així mateix, una eina de treball transversal perquè incorpora diverses àrees del
Consistori per tal d'introduir les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de
joventut en totes les actuacions municipals i incidir en diferents àmbits de la societat i
de la vida de les persones.
El Pla local de Joventut és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la
planificació i la posada en marxa d'actuacions concretes, ha de preveure el seguiment
i l'avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar
l'impacte o els efectes del mateix en les condicions de vida del col·lectiu jove a la qual
s'adreça.
El pla d’acció del Pla Local de Joventut per al període 2019-2022, s’articula en 4
objectius generals, 22 objectius específics i 24 línies d’actuació.
Títol de l’actuació

2019 2020 2021 2022

Jornada informativa sobre noves formes d’habitatge
Joves Agents de Gènere
Grup Motor amb la Xarxa d’Equipaments de la ciutat
Fòrum de l’Emprenedoria Social i Empresarial
Tallers de formació en drets laborals als centres de secundària
Fons per a l’emancipació juvenil
Incentius per al lloguer
App d’informació, divulgació i participació
Pressupostos participatius juvenils
Consell d’Adolescents
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Programació d’oci nocturn
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Píndoles audiovisuals a les xarxes socials
Espais autogestionats per a la pràctica de l’oci nocturn
Montcada Talent
Tècnic/a de Promoció Econòmica específic/a per al col·lectiu juvenil

Pistes esportives obertes
Punt d’Informació i Assessorament Integral
Espai de relació de famílies per a l’intercanvi d’experiències
Comissió Juvenil de Festes
Formació estable en matèria de salut mental i educació emocional
Accés de grups de joves no formals als espais municipals
Reforç de l’espai Jove Can Tauler
Esport urbà: cal·listènia i skatepark

Atès que, tot i la situació de pandèmia, iniciada al febrer-març de 2020 hem apostat
per l’adaptació i el treball continu, desplegant tots els recursos i serveis necessaris
dins dels serveis de joventut;
Atès que, el 40% de les línies d’actuació s’han pogut desenvolupar amb normalitat,
segons el calendari previst com per exemple el consell d’adolescents i la programació
d’oci nocturn;
Atès que, la dificultat, durant el període més intens de la pandèmia, de coordinació
amb altres serveis i departaments ha alentit la resta d’accions. Com per exemple
l’accés de grups joves no formals als espais municipals, fons per l’emancipació juvenil i
incentius per al lloguer;
Atès que, la situació de sobrecàrrega de treball en l’equip de joventut no ha permès
procedir a l’avaluació i tancament del pla per a la posterior sol·licitud d’un nou Pla
Local de Joventut;
Vist l’informe emès per la Cap Tècnica d’Infància i Joventut;
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
Aprovar la pròrroga del Pla Local de joventut per al període 2023 i 2024 per a poder
seguir i finalitzar les activitats que duem a terme i procedir a l’avaluació i tancament del
Pla Local.

El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i
Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
16/09/2022

